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ERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

\P'-
LICENÇA AMBIENTAL Úxtc.l oo supRrssÃo VEGETAL N." 104t20221'Alteração

INTERESsADo: Steel BR Amazônia Fabricação de Produtos TreÍilados de Metal
Ltda.

ENDEREÇo pARÂ coRREsponoÊncrl: Rua Alfredo Monteiro, no 19, Conjunto Castelo
Branco, Andar 1, Sala 02, Parque Dez de Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 40.084.41710001-02 INscruÇÃo ESTADUAL:

Forvr: (92) 98465-7863 Frx: (92) 99141-1057

REGrsrRo No IPAAM: 1012.0316 Pnocpsso N.": 268412021-74

Ánu r srn supRrMrDÀ: 5,7504ha RECTBo SINAFLOR N.": 21318823

DADOS DO tltÓVUrrrnnrxo:
Loc.urzaçÃo: Rodovia AM-0'10, km 22, N' 331 1 , nas coordenadas geográficas: P01
02"55'37,33944"5 e 60'00'06,62931'W; P02 02'55'39,65732"S e 60"00'09,75258'W;
P03 02"55'29,8741 1"S e 60'00'22,67324''W; P04 02'55'27 ,55624"5 e
60"00'1 9,54995'W; Manaus-AM.

FlxllrnloE: Autorizar a supressão vegetal para a instalação de uma indústria
metalúrgica para produção de laminados de planos de aço de carbono, revestidos ou
náo em uma área construída de 5,75ha em área total do terreno de 24,5012 ha.

voLUME AuroRtztoo: 351,7219 (st) de lenha e í 1 ,4259m3 de madeira em tora

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: I89 diAS

Manaus-AM, 16 de Novemlro de 2022

Juliano Marcos Va nte de Souza
Di ente

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Peque 10 de Novembto
Fone: (92121234721 I 212U673't I 21234778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
wob: wwwipaam.am.govbr
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. Ficr crprca3rmcntc proibido o trusporte do Erterirl, scm o l)ocumento de Origem Florestrl- DOF

. O uso irregular desta LAU implica na sua invalidação, bem como nas sanções previstas na legislação:

. Este Documento não contém emendas ou rasuras;

. Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito dc fiscalizaçâo (Íiente e veso)

. O volume surorizado nào quita volumc fendente de reposição floreslal:

. Os dados técnicos do projeto são dc inteira responsabilidade do responsável técnico



RESTRJÇÓES E/OU CONDTCTONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' r04/2022 l'Âlteração

l. O pedidô de lic€nciamento e a respectiva concessão da mesma, só teú validâde quando publicada Dirário
OÍicial do Estado, peri&ico region8l locâl ou local d€ grande circulâção, em meio eletrônico de comunicâção
mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785
de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Unica dev€rá ser r€querid. num prazo mínimo de 120 dias,
antes do v€ncimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modifcação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua aúomática
invalidaçilo, devendo scr solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licençâ é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constantê na mesm4 devendo o' 
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5.. Esta Licença não dispensâ e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e

Municipal:
6. A pÍesente Autorizâção de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base n8s informaçôes

constantes no pÍocesso rf 2684DO21-14;
7. Para o üansporte ê a comercialização de pÍodutos e subprodutos florestais oriundos desta AutoÍizaçâo de

Supresso Vegetal - ASV, o cmpÍeendedor/detentor da ASV deverá soücitrr * Autorizrçlo dc Utilizrçío dc
Mrtérh Primr Florestll - AUMPF junto ao IPAAM, o que corlesponde uma posterior inserção de novo
p€dido junto ao SINAFLOR;

8. Fica proibida a comercializâção e o transpoÍte do material lenhoso oriundo do corte das espécies pÍotegidas
na forma da tri;

9. ReâlizaÍ dursnte o pcrÍodo de supressão vegeal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvesre;

lO. Manter integral as Árcas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a L€i n.' 12.651112 e

12.727 l20l2i
I l. Prolcger o solo e os cursos d'água da contâminação por substáncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agÍotóxicbs, tintâs e outÍos);
12. Em caso de solicitação de renovaçâo, apres€ntaÍ relalório de exploração floÍestal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, confoÍme autoÍização em Licença Ambientrl
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

13- Fica proibida a inteÍrupçâo dos cursos d'água, quando da construçâo das vias de acesso para transposiçâo na

fuea;
14. Em caso de doação da leúa ora autorizadq obrigrtórir à homologsçío do pátioi
15. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorizaçiro de Supressão Vegetal - ASv, autoriza somenle a

extação das espécies e volumetrias listadas;-t6. 
Fica expressamente proibido o coíe da oadirob\ (Carapo galanensis; Carapa paraense) e copríba
(CopiÍeru topdÍolta hcfnE CopalÍera tdculora; Coptfeunawluga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.04/05;

I 7. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a C $lsnheirt (Berthollelia excdta) e r Scringuein
(Heveo spp.), em floÍestas naturais, prirnitivas ou regeneradas, conforme estâbelece o Derreto Federal no

5.975/06;
lE. O executoÍ deve âpÍesentar relatório de execuçâo da supÍessão da vegetaçâo com a respectiva ART do

profissional húilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em mr,
comprovagâo ds destinação do mateÍial vegetal, coordenadas geogúficas, Íegisúo fotográfico e outras

informações peÍtinentes no praro de validade da licença;
19. Não é permitidâ a r€lização de queimada na área objeto desta sutorização;
20. Estâ autorizção para supÍ€ssâo vegetal é para uma área correspondente à 5,7504hr;
2 I . A corccsúo dcítr Liccnça lnvrtldr qurlqueÍ outro documento c:pcdido pelo IPAÁM' prr! rrtorizrÉo

de rtlvidedc a quc a mcsut sc rcícrc


